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ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΗΣ

αφιερώνεται στή μνήμη τοϋ Κωνσταντίνου Νησίδη

Ή Ίνέπολη ήταν καϊμακαμλίκι (δηλαδή περιφέρεια υπαγόμενη στην Κα- 
σταμονή). ’Απείχε 67 χλμ. από τήν Κασταμονή καί 115 από τή Σινώπη. Στο 
Διοικητήριο βρίσκονταν τα δικαστήρια καί τα γραφεία τοϋ καϊμακάμη. TÒ 
αστυνομικό τμήμα ήταν επανδρωμένο μέ είκοσι χωροφύλακες. Ό δή
μαρχος ήταν πάντα Τούρκος. Πρόεδρος τής κοινότητας ήταν ό μουχτάρης. 
Εκκλησιαστικά ή Ίνέπολη ανήκε στή μητρόπολη Νεοκαισαρείας πού είχε 
τήν έδρα της στα Κοτύωρα. Ή κυριακάτικη Αειτουργία γινόταν στο ναό 
τής Ύψώσεως τού Τίμιου Σταυρού, πού βρισκόταν στον κεντρικό συνοικι
σμό τής Ίνέπολης. Στις παρυφές τής πόλεως υπήρχε ένα μοναστήρι άφιε- 
ρωμένο στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου. Πανηγύριζε στις 15 Αύγουστου 
παρουσία τού Δεσπότη. Ό πληθυσμός πριν τό 1922 άποτελοϋνταν άπό 
10.000 Τούρκους καί 4.000 "Ελληνες αύτόχθονες καί μετανάστες άπό τή 
Σινώπη, Καισάρεια, "Αγκυρα, Τραπεζούντα καί Λέρο. Στούς κατοίκους 
ύπήρχαν μερικοί ’Αρμένιοι καί Εβραίοι. Οί συνοικίες μέ ελληνικό πληθυ
σμό ήταν πέντε: 1) τό Παθερεΐον, 2) τό Άτσίδηνο, 3) ή Καραδζά, 4) ή Ίνέ
πολη καί 5) τό Άσκορδάσιον. Στήν περιοχή αύτή ύπήρχαν δικοί μας για
τροί καί φαρμακοποιοί. Τά παιδιά τής ελληνικής κοινότητας φοιτούσαν σέ 
δικά τους δημοτικά σχολεία όπου μάθαιναν υποχρεωτικά καί τούρκικα. 
Τούρκικα μάθαιναν καί τά παιδιά πού πήγαιναν στό ήμιγυμνάσιο, δηλαδή 
τήν Κεντρική ’Αστική Ελληνική σχολή, πού στεγαζόταν στό Παθερειο. Οί 
τελευταίοι Έλληνες τής περιοχής ήταν πιό εύποροι άπό τούς Τούρκους 
καί άσχολοΰνταν κυρίως μέ τό εμπόριο. Οί Τούρκοι στήν πλειονότητά 
τους ήταν βαρκάρηδες καί χαμάληδες, άλλά ύπήρχαν καί μερικοί έπαγγελ- 
ματίες. Τά ελληνικά τών Ίνεπολιτών ήταν τά Ιδια πού μιλούσαν καί οί 
Έλληνες τής Κωνσταντινούπολης. Τήν ποντιακή διάλεκτο δέν τήν κατα
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λάβαιναν. Ή λύρα τους δέν ήταν ποντιακή, ήταν πολίτικη καί τα τραγού
δια τους δέν είχαν καμία σχέση μέ τα ποντιακά. Τά μαγαζιά των τροφίμων 
πουλούσαν διάφορα είσαγόμενα είδη καί τά προϊόντα τής τοπικής αλιείας 
καί γεωργίας. Μεγαλέμποροι ήταν ό Γιαννάς άπό τή Λέρο, ό Ίωσηφίδης 
άπό τήν Κασταμονή καί ό Φρυδάς πού ήταν τραπεζίτης. Στην Ίνέπολη ô 
πρώτος διωγμός των Ελλήνων έγινε το 1915 καί ό δεύτερος το 1920. Μετά 
τήν ανακωχή τού 1918 (τέλος τού Α' Παγκόσμιου Πολέμου) οι καταδιω- 
χθέντες πού έπέστρεψαν βρήκαν τά σπίτια τους μισοκατεστραμμένα καί τά 
καταστήματά τους λεηλατημένα. Οί "Ελληνες Ίνεπολίτες, μετά τον όριστι- 
κό τους διωγμό, διεσπάρησαν στή Ν. ’Ιωνία των ’Αθηνών, τον Πειραιά, τή 
Θεσσαλονίκη, τήν Κοζάνη καί τά ’Ιωάννινα.

Στήν Ίνέπολη οί ’Ορθόδοξοι Πόντιοι συνδιασκέδαζαν μια φορά τόν 
χρόνο τό Δεκαπενταύγουστο στο πανηγύρι τού ναού τής Ίεράς Μονής τής 
Κοίμησης τής Θεοτόκου στο Κερίζτεπε, βουνό πού δεσπόζει πάνω άπό τήν 
Ίνέπολη. Στο πανηγύρι συνέρρεαν καί άλλοι μικρασιάτες άπό τήν Καστα
μονή καί αλλού. Υπήρχαν όμως καί μικρότερα πανηγύρια μέ καθολική 
συμμετοχή τών μικρασιατών τής περιοχής, ένα άπό τά όποια ήταν ή Κατά
δυση τού Τίμιου Σταυρού στις 6 Ιανουάριου. Τή μέρα αυτή συνήθιζαν οί 
Άτσιδηνοί νά τή γιορτάζουν σέ ξεχωριστό μέρος. Στήν περιοχή τής Ίνέπο- 
λης οί "Ελληνες δέν συνδιασκέδαζαν μέ τούς Τούρκους, όπως συνέβαινε 
π.χ. στή Σμύρνη. Μουσικά τους όργανα ήταν τό βιολί, τό ντέφι καί ή λύρα 
καί κύριοι χοροί τό Γιάρ-γιάρ, ό Πίτετζης, ή Πόλκα, ό Συρτός καί τό Ζεϊ
μπέκικο '.

Εξήντα κείμενα τών ελληνικών τραγουδιών πού συνηθίζονταν στήν 
Ίνέπολη καταγράφηκαν καί δημοσιεύτηκαν τό 1946 άπό τόν Κωνσταντίνο 
Άλεξιάδη στον 12ο τόμο τού ’Αρχείου Πόντον1 2. Γιά τά τραγούδια αυτά ό 
Άλεξιάδης παρατηρεί ότι πραγματεύονται θέματα πού τά συναντάμε καί 
σέ ελληνικά τραγούδια άλλων περιοχών άπό τήν ’Ήπειρο ως τήν Καππα
δοκία. Προσθέτει όμως, καί όρθά, ότι ξεχωρίζουν στις λεπτομέρειες έτσι 
πού νά «συμβάλωσιν σημαντικώς εις τήν ιστορίαν τής δημώδους ελληνικής 
ποιήσεως».

Μιά πρώτη προσπάθεια καταγραφής τής μουσικής τους έγινε μέ πρω
τοβουλία τής Μέλπως Μερλιέ τό 1931 άπό τόν «Σύλλογο Δημοτικών Τρα-

1. Οί παραπάνω πληροφορίες άντλήθηκαν άπό τό ’Αρχείο τού Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών.

2. ’Αθήνα 1946, σσ. 131-170.
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γουδιών», το τωρινό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο τοϋ Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών. Μια δεύτερη προσπάθεια ακολούθησε τό 1982 από τή 
Δόμνα Σαμίου καί μια τρίτη τό 1989 από τον Ίνεπολίτη Κωνσταντίνο 
Νησίδη. Οί ηχογραφήσεις τοϋ 1931 κυκλοφόρησαν τό 2004 στο CD τών 
Φίλων τοϋ Μουσικοϋ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου «Τραγούδια άπό παράλιες 
πόλεις τής Μικράς ’Ασίας καί τοϋ Πόντου» χωρίς νά συμπεριληφθοΰν στό 
ένθετό του καί οί νότες τών τραγουδιών. Οί ηχογραφήσεις τοϋ 1982 εκτός 
άπό μία παραμένουν ανέκδοτες3. Τό ίδιο ισχύει καί γι’ αυτές τοϋ 1989.

Άπό αυτό τό υλικό επέλεξα γιά καταγραφή τα δεκατρία κομμάτια πού 
έκρινα ότι παρουσιάζουν τό μεγαλύτερο μουσικό ενδιαφέρον, άποκλείο- 
ντας τά κακοεκτελεσμένα καί τά πολύ γνωστά άπό άλλες δημοσιευμένες 
συλλογές, όπως τόν «Μενούση», τή «Μηλίτσα», τό «Τώρα τά πουλιά» 
κ.λπ. Τά παραδείγματα αυτά χωρίζονται σέ σκοπούς τοϋ Γάμου (1-4), τοϋ 
Τραπεζιοΰ (5-8), μικτούς (9-10), τοϋ Χοροΰ τραγουδιστούς (11-12) καί 
τοϋ Χοροΰ οργανικούς (13-14). Γιά τά μικτά δέν έχουν διασωθεί συγκε
κριμένες πληροφορίες σχετικές μέ τήν κατηγορία τους. ’Αλλά ή πιθανότη
τα νά μήν ήταν μόνο τραγούδια τοϋ χοροΰ ή μόνο επιτραπέζια είναι 
άρκετά μεγάλη, καθώς συνυπάρχουν σ’ αυτά στοιχεία καί τών δύο ειδών, 
δηλαδή ή μετρικότητα τών χορευτικών καί ή άργή, ρυθμική άγωγή τών 
επιτραπέζιων.

Ή ψυχή τών ήχογραφήσεων τόσο τοϋ 1931 όσο καί εκείνων τής δεκαε
τίας τοϋ 1980 ήταν ό Γιώργος Καμπουργιανίδης. Άπό τή βιογραφία του 
πού δημοσιεύτηκε πρόσφατα άπό τόν Γιάννη Κοντίτση στό περιοδικό 
Λυχνάρι τοϋ Ίωνικοΰ Συνδέσμου4 μαθαίνουμε οτι γεννήθηκε στήν Ίνέπο- 
λη τό 1904 κι ότι πήρε τό όνομα Γιώργος άπό τόν πατέρα του πού είχε 
πεθάνει λίγο προτού γεννηθεί. Ή μητέρα του ήταν ή Σοφία Ίωάννου πού 
συνοδευόμενη άπό τή λύρα τοϋ γιοΰ της, άπέδωσε μαζί μέ τις συμπατριώ- 
τισσές της, Κυριακή Γιαννοπούλου καί Ελένη Χατζηπέτρου, τά τέσσερα 
άπό τά πέντε τραγούδια πού ήχογραφήθηκαν άπό τή Μέλπω Μερλιέ τό 
1931. Ό Γιώργος έμαθε τή λύρα μικρός άπό τόν γείτονά του Κυριάκο 
Κουτμουρίδη. Μετά τή μικρασιατική καταστροφή έφτασε στήν ’Αθήνα καί 
έγκαταστάθηκε στή Νέα ’Ιωνία, δουλεύοντας ώς οικοδόμος καί άσχολούμε-

3. Βλ. CD «Μικρασιάτικα Τραγούδια» άρ. 17. Έκδοση τοϋ Καλλιτεχνικού Συλ
λόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου, 1η έκδοση (LP) 1984, 2η έκδοση (CD) 
1992.

4. Τχ. 28, ’Αθήνα, ’Ιούνιος 2007, σσ. 42-43.
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νος μέ τή μουσική. Έψαλλε καί έπαιζε καί βιολί. Ή λύρα του ήταν άχλα- 
δόσχημη καί στενή, όπως οί πολίτικες. «Ώς κοσμοπολίτης μικρασιάτης», 
γράφει ό Κοντίτσης, «ό Καμπουργιανίδης γνώριζε βέβαια καί τά ευρω
παϊκά τραγούδια. ’Ακόμα καί σήμερα τον θυμούνται στο εξοχικό του σπίτι 
στή Λούτσα οί γειτόνισσες πόσο όμορφα περνούσαν μαζί μέ τά τραγούδια 
του. Ώρες ολόκληρες έπαιζε χωρίς νά κουράζεται, άρκεΐ νά μήν ενο
χλούσε, όπως ευγενικά ρωτούσε πάντα». Ό Καμπουργιανίδης ξαναπήγε 
στήν Ίνέπολη τό 1972 ώς εκδρομέας καί πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1996.

Ή ανάλυση των δώδεκα τραγουδιών πού άκολουθούν φανερώνει τά 
παρακάτω στοιχεία γιά τή μορφολογία τους. Ό στίχος τών περισσότερων 
είναι ό ιαμβικός (ή πολιτικός) δεκαπεντασύλλαβος. Τό 7 άκολουθει τόν 
δωδεκασύλλαβο μέ τομή στήν έβδομη συλλαβή, καί τό 8 έναν συνδυασμό 
από ιαμβικούς καί τροχαϊκούς οκτασύλλαβους. Οί στροφές είναι άλλοτε 
τριημίστιχες (1, 4, 5, 8, 9), άλλοτε δίστιχες (2, 3, 6, 7, 10, 11) καί σέ μία 
περίπτωση (12) τετράστιχη. Όλα τά τραγούδια εκτός άπό τρία (1, 5, 6) 
ακολουθούν κάποιο μέτρο, συνήθως τετράσημο. Τό μέτρο τού 3 είναι 
τρίσημο μέ εμβόλιμα δίσημα καί τών 4 καί 7 δίσημο μέ εμβόλιμα τρίσημα. 
Ή μουσική άπαγγελία τών κειμένων στις περισσότερες περιπτώσεις γίνε
ται ομαλά χωρίς τσακίσματα ή γυρίσματα. Εξαιρέσεις έχουμε στό 4 όπου 
ή τρίτη φράση έμφανίζει ένα έξασύλλαβο τσάκισμα (ωχ άμάν, γκέλ αμάν) 
καί στά 8 καί 12 όπου παρατηρούνται γυρίσματα στις τελευταίες φράσεις. 
Τό μοναδικό τραγούδι πού διανθίζεται άπό έπωδό είναι τό 11. Ή πλειονό
τητα τών χρησιμοποιούμενων κλιμάκων είναι διατονικές. Τό 5 βασίζεται 
στή χρωματική κλίμακα τού ρέ (ήχος πλάγιος τού δευτέρου), ενώ τά 6 καί 
8 αρχίζουν διατονικά καί καταλήγουν χρωματικά. Επτά διατονικές μελω
δίες καταλήγουν στό ρέ, μία στό μί (τέταρτος ήχος «λέγετος») καί μία στο 
χαμηλό σί (ήχος «βαρύς»), Οί 1,2 καί 10 άποφεύγουν στις πρώτες τους 
φράσεις τήν καταληκτική τους νότα καί τήν αγγίζουν μόνο κατά τή στιγμή 
πού ολοκληρώνεται ό μελωδικός τους κύκλος. Τό φαινόμενο αύτό έλκει 
τήν καταγωγή του άπό τά αρχαιότερα στρώματα τής Βυζαντινής Εκκλη
σιαστικής Μουσικής καί ιδιαίτερα άπό τούς τρίτους ήχους. Οί περισσότε
ρες μελωδίες πού καταλήγουν στό ρέ παρουσιάζουν μιά τονική αμφισημία. 
Ή 1 δαπανά τό μεγαλύτερο μέρος της στον τρόπο τού φά. Ή 2 κινείται κι 
αυτή στον τρόπο τού φά ώσπου νά φθάσει στή μέση. Εξάλλου στά δύο τρί
τα τής 9 καί σέ όλες τις φράσεις τής 10 (εκτός άπό τήν τελευταία) επικρα
τεί ό τρόπος τού ντό. Οί μόνες μελωδίες πού σ’ αυτήν τήν κατηγορία δεί
χνουν άπό τήν αρχή ότι ανήκουν στον τρόπο τού ρέ είναι οί 3, 6 καί 11. Ή 
πλήρης οκτάβα άξιοποιεΐται μόνο άπό τήν 1, πού μάλιστα σέ μιά στιγμή
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στην άρχή τής δεύτερης φράσης τήν ξεπερνάει κατά μία τέταρτη καθαρή. 
Αυξημένη έκταση έχει καί ή 8 (κινείται άπό τό βαρύ σί φυσικό στο οξύ σί 
ύφεση). Οί υπόλοιπες μελωδίες κινούνται στις πιο περιορισμένες έκτάσεις 
τών έξι ή επτά συνεχόμενων φθόγγων καί στην περίπτωση των 3, 4 καί 11 
μέσα σ’ ένα πεντάχορδο. Τό 3 μάλιστα είναι τό μόνο άπό τά δώδεκα τρα
γούδια πού δέν κάνει καθόλου χρήση τής υποτονικής.

Οί περισσότερες άπό τις παραπάνω μελωδίες (καί οί δύο οργανικοί 
σκοποί) έχουν παραδοσιακή δομή άλλά δέν φαίνεται να είχαν ιδιαίτερη 
διάδοση. Εξαιρούνται ή 4 καί ή 7 πού θά τίς βρούμε μέ διαφορετικά κείμε
να σέ άρκετά άλλα μέρη. Ή πρώτη είναι δημοφιλής στις Κυκλάδες 
(Πάρος) καί ή δεύτερη - πού εικάζεται ότι έχει μικρασιατική προέλευση - 
τραγουδιέται στα νησιά (όπως π.χ. στήν Αίγινα), άλλά καί στήν ήπειρωτι- 
κή Ελλάδα5.

5. Ή όλοκλήρωση τής παρούσας μελέτης θά μου ήταν αδύνατη άν ή κ. Δόμνα 
Σαμίου δέν μοϋ είχε παραχωρήσει τίς Ίνεπολίτικες ηχογραφήσεις της τού 1982. 
Γι’ αυτό καί από εδώ τής εκφράζω τίς πιό θερμές μου ευχαριστίες.



352 ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

1. ΚΟΙΜΑΤΆΣΤΡΙ (Ίνέπολις) 
(Ελένη Χατζηπέτρου, 1930)
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1. ΚΟΙΜΑΤΡ ΑΣΤΡΙ (Τνέπολις)
Τραγούδι: Ελένη Χατζηπέτρου

Κοιμάτ’ άστρί, κοιμάτ’ αυγή, κοιμάται νιό φεγγάρι
Κοιμάται κόρην έμορφη, κοντά ατό παλικάρι
Τό παλικάρι χαίρεται, κι ή κόρη άναζενάζει
Ή μάνα της τήν έρωτά, κι ή πεθερά τής λέει
«Τ’ έχεις νυφίτσα μ’ κι όλο κλαις, καί βαριαναζενάζεις
Νύφη μ’ πεινάς, νύφη μ’ διψάς, νύφη μ’ ρούχα γυρεύεις;»
«Ούτε πεινώ, ούτε διψώ, ούτε ρούχα γυρεύω
Τού γιού σου ή αγάπη μ’ έκαψε, τού γιοΰ σου οί αμπορχάδες
πού ήταν τριών μερού γαμπρός, σήν ξενιτειάν έδιάβεν
Τό χελιδόνι σήν φωλιά, κοιμάται μέ τό ταίρι
Καί ’γώ κοιμούμαι μοναχή, χειμών καί καλοκαίρι».

άναζενάζει: αναστενάζει - αμπορχάδες: πίκρες.

Σχόλιο
Τραγούδι γάμου. Λεγόταν όταν έλουζαν τή νύφη στό λουτρό τό Σάββατο. 
Χρησιμοποιεί τή μελωδία τού Άι Γιώργη (άρ. 2) σε μελισματική καί ρυθ
μικά έλεύθερη μορφή.

23



354 ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

2. ΑΦΕΝΤΗ Μ’ ΑΓΙΕ ΓΙΩΡΓΗ ΜΟΥ (Ίνέπολις) 
(Ίνεπολίτισσες, 1930)

2. ΑΦΕΝΤΗ Μ’ΑΓΙΕ ΓΙΩΡΓΗ ΜΟΥ ( Ινέπολις)

’Αφέντη μ’ "Αγιε Γιώργη μου, τίμιον καβαλλάρη, 
αρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι, 
σή δόξα καί σή δύναμη ένα βαθύ πηγάδι 
Καί στο δικό μας τό χωριό, ένα μαντηλαβάνι 
κάθε Σαββάτο τό θεριό άνθρωπο τό ταΐγουν 
κι αν δέν φάγει κανένανε, νερό δέν θά μάς δώκει 
Μάννα μ’, Σαββάτο τό βραδό σήν βρύση νά μή πάεις 
να δείξουνε τά πουλετιά σέ ποινοΰ θέλουν τύχει 
Καί ’τύχανε τά πουλετιά εις τήν βασιλοπούλα 
όπου τήν είχε μάννα της μίαν καί μοναχούλα 
Σάν τ’ άκουσεν ό βασιλιάς πολύ τόν κακοφάνει 
πολύς λαός μαζεύτηκε σόν βασιλιά πηγαίνει 
-’Αφέντη βασιλέα μου, νά δώσεις τό παιδί σου 
-Όλο μ’ τό βιό παρεΐτε το κι άφεΐτε τό παιδί μου 
-Εμείς δέν θέλουμε τό βιό, θέλουμε τό παιδί σου 
για τό παιδί σου δίνεις το, γιά έρκεσαι άτός σου
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-Στολίστε τ’, αρματώστε το, κανείτε το μια νύφη 
όλόχρυσα βαλεΐτε το κι όλο μαργαριτάρια 
οντις το τρώει τό θεριό γλυκά νά τό μασάται.
Έστόλισαν, αρμάτωσαν, έκάναν το μιά νύφη 
όλόχρυσα τό έβαλαν κι όλο μαργαριτάρια.
Πολύς λαός μαζώχτηκε σήν βρύση τήν πηγαίνουν 
Όντις πήγαν καί σίμωσαν, σής βρύσης σό κιφάλι 
κάθετ’ ένας ένιούτσικος κ’ εμορφον παλληκάρι 
-Πήγαινε, ξένε μ’, άπεκει νά μή σε φάη ό δράκος 
πού θέ νά φάει έμένανε τή μαύρη τύχη πού ’χα 
-Έσύ, κόρη μ’, μή φοβηθείς, εγώ θά τόν σκοτώσω 
λίγον ύπνον ας κοιμηθώ σό γόνατό σ’ άπάνω 
κι οντις έβγαίνει τό θεριό, τότες νά μέ φωνάξεις.
Βλέπει έρχεται τό θεριό ό δράκος ό μεγάλος 
Ό ουρανός έτρόμαξεν, τά δέντρι ξερριζώθαν 
κ’ ή κόρ’ άπό τό φόβο της φώναξεν «"Αη-Γιώργη!»
Σηκώθε ανατολικά καί τόν σταυρό του κάνει
μιά κονταριά τού έδωκε, έπήρε τό λαιμό του
και άλλη μιά τό έδωκε, πήρε τήν κεφαλή του
καί στό ταψί τήν έβαλε στό βασιλιά τή στέλνει
Κι έκατσε καί τήν ρώτησε, έκατσε καί τή λέει
-Κόρη μ’, έσύ πού τό ’ξερες πού ήμουν 'Άης-Γιώργης;
-Τήν ώρα πού κοιμόσουνε σό γόνατό μ’ άπάνω 
περιστεράκι πέρναγε σήν κεφαλή σ’ άπάνω 
καί ’γράφε σήν φτερούδα του «τίμιο καβαλλάρη»
-’Άτε, κόρη μου, πήγαινε, πήγαινε σού κυρίου σου 
-’Άτε νά πάγουμε μαζί χάρισμα νά σέ δώσει 
-Έγώ δέ θέλω χάρισμα, μόνον θέλω εκείνον 
Χαιρέτα με τόν κύρη σου τόν πολυχρονεμένο 
νά χτίσει μίαν έκκλησιά, σήν έκκλησιάν άπάνω 
νά γράψει τίμιος σταυρός, νά γράψει "Αης-Γιώργης.

μαντηλαβάνι: μεγάλο θεριό - ταΐγουν: αντί ταΐζουν - πουλετιά: κλήροι - 
ένιούτσικος: νέος - άτε: άντε.

Σχόλιο
Καθιστικό τραγούδι γάμου. Τραγουδιόταν όταν ντυνόταν επίσημα ό γαμπρός 
στό σπίτι του πριν άπό τή στέψη, υπό τις ευλογίες τού ιερέα. Λεγόταν όμως 
καί σέ άλλες περιστάσεις, άκόμα καί σά νανούρισμα. Τό ίδιο ΐσχυε καί γιά τά 
υπόλοιπα έπιτραπέζια τραγούδια πού κυκλοφορούσαν στήν Ίνέπολη.



356 ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

3. ΑΚΟΥΣ ΑΚΟΥΣ Ε ΝΙΟΝΥΦΟΣ (Ίνέπολις) 
(Ίνεπολίτισσες, 1931)

3. ΑΚΟΥΣ ΑΚΟΥΣ Ε ΝΙΟΝΥΦΟΣ (Ίνέπολις)

Άκοΰς, άκοΰς ε νιόνυφος καί κυρά συμπεθέρα 
’Ακούσε τί σέ μήνυσε, του νιόγαμπρου ή μάνα:
«"Εναν καιρόν μάς έταξες, κοράσιο να μάς δώσεις 
Τώρα τό έθυμήθαμε, κι ήρταμε να τό πάρ’με 
Μέ τετρακόσιους άρχοντες, μέ χίλια παλικάρια.
«Μάν’ άνοιξε τις πόρτες μας, κατέβα στις αυλές μας 
Νά δεις τό ψίκι πό’ ρχεται, τή νύφη πού μάς να φέρνουν 
Μά νά τό ψίκι πό’ ρχεται, κατέβα θυγατέρα 
Σάν ήλιος λάμπει κι έρκεται, σάν φεγγαράκι ’στράφτει 
Σά τήν λαμπάδα τή χυτή, στις πόρτες μας έμπαίνει» *

* "Ως εδώ μόνο τό τραγουδούν στους γάμους, δχι παρακάτω, για νά μή κακο- 
φανεΐ τής νύφης.



Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΗΣ 357

Ή μάνα στην κόρη της 
«Κόρη μ’ αν τήν ζήλεψες, εγώ να σέ τή χάσω 
«Μαγέροι, μαγειρέψετε, τα ψάρια λιβαδίσα 
Βαλήτέ την στά σκοτεινά, τί τρώει νά μήν ξέρει»
Σή μιά τή βούκα δίψασε, σήν άλλ’ έκαταπνίε 
Σή τρίτη τή φαρμακερή, κόρη έκοντοστάθη 
«Κύρ’ άντραδέρφη, μάτια μου, κύρ’ άντραδέρφη φώς μου 
Λίγο νερό, λίγο κρασί, τώρα θά βγει ή ψυχή μου»
«Έδώ νερό δέ βρίσκεται, ούτε κρασί πουλούνε»
«Κύρ’ Κωνσταντή, τά μάτια μου, κύρ’ Κωνσταντή τό φώς μου 
Λίγο νερό, λίγο κρασί, τώρα θά βγει ή ψυχή μου»
Παίρνει γυαλί καί μαστραπά, τή σκάλα κατεβαίνει 
Εφτά πηγάδια γύρισε, σταλιά νερό δέ βρήκε 
"Άλλα εφτά έγύρισε, τότε νερό εύρήκε 
"Ηρθε τό μαυροχάμπαρο στής βρύσης τό κεφάλι 
Έβγάλεν τό μαχαίρι του, σόν ουρανό τό δίκνει 
Μαχαίρι, μαχαιράκι μου, κατέβα στήν καρδιά μου»

ψίκι: νύφη - θυγατέρα: άντραδέλφη - λιβαδίσα: φίδια - μαυροχάμπαρο: μαύρο 
χαμπέρι (είδηση) - δίκνει: δείχνει.

Σχόλιο
Τραγούδι γάμου. Τό έλεγαν οί γυναίκες τής συνοδείας τού γαμπρού χορεύο
ντας στο δωμάτιο τού σπιτιού τής νύφης, όταν πήγαιναν νά τήν παραλά
βουν γιά τή στέψη. Ό γάμος γινόταν πάντα μέρα, εκτός άν έπρόκειτο γιά 
δεύτερο γάμο όπότε γινόταν τό βράδυ.
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4. ΒΑΛΑΜ’ΤΙΣ ΤΑΒΛΕΣ ΑΡΓΥΡΕΣ (Τνέπολις) 
(Τνεπολίχισσες, 1931)

μέ - να κερ - να - σχή. 3.Βά - λαν και μένα...
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4. ΒΑΛΑΜ’ΤΙΣ ΤΑΒΛΕΣ ΑΡΓΥΡΕΣ (Ίνέπολις)

Σηκώθηκ’ ό αφέντης μας τις τάβλες ν’ αρματώσει 
Βάλαμ’ τις τάβλες αργυρές, μαντήλια συρματένια 
Βάλαν καί μένα κερναστή, στής τάβλας το κιφάλι 
Γιά νά κερνώ τούς άρχοντας, καί τοίς πραματευτάδες 
Για νά κερνώ τον βασιλιά, καί τή βασιλοπούλα 
Κι άπ’ το πολύ τό κέρνασμα, κι άφ’ τήν πολλή αγάπη 
Συντρόμαξε τό χέρι μου, κι έπεσεν τό ποτήρι 
Κι ούδέ σέ πέτραν έπεσε, κι ούδέ στο χώμα πάνω 
Σ’ αφέντη μου στά γόνατα, γενήκε τρ(ί)α κομμάτια 
Κι ό άφέντης μας έκάκιωσε, ξέβγε νά μέ πουλήσει 
Κι ούδέ σά χίλια δίνει με, κι ούδέ σά δυο χιλιάδες 
Θέλει φλουριά βενέτικα, φλουριά κωνσταντινάτα 
«Δώσε ξανθή καί πάρε με, ξανθή, ξαγόρασέ με 
νά γίνω γη νά μέ πατεις, γεφύρι νά περάσεις 
νά γίνομαι καλντίμ μπαξές, νά μπεις νά σεργιανίσεις».

ξέβγε: βγήκε - καλντίμ μπαξές: κήπος μέ καλντερίμι.

Σχόλιο
Τραγούδι γάμου. Λεγόταν όταν ερχόταν ή νύφη μετά τή στέψη στο σπίτι τού 
γαμπρού. Χορός Συρτός. Οί τραγουδίστριες τού 1931 ξεκίνησαν άπ’ τό δεύ
τερο στίχο.
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5. Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ (Ίνέπολις) 
(Τνεπολίτισσες, 1931)
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5. Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ (Ίνέπολις)

Ή ξενιτειά κι ό θάνατος, κι ή ζωνταχωρισία 
τά τρία στη ζύγη τά ’βαλαν, κι ή ξενιτειά βαρεία 
«Π’ ανάθεμά σε ξενιτειά, έσύ καί τά καλά σου 
Πιότερες είναι οί πίκρες σου, παρά τά διάφορά σου 
Π’ ανάθεμά σε ξενιτειά, χίλια καλά κι αν έχεις 
Έχεις νερά φαρμακερά, γεφύρια περνασμένα 
Κι όποιος περνά ξεχάνεται, κι άπουμένει στά ξένα 
Πέρασα κι εγώ τ’ ορφανό, καί ’πόμεινα στά ξένα 
Κι έκανα ξένες άδερφές, καί ξένες παρμαννάδες 
Γιά νά πλυνοΰν τά ρούχα μου, τά δυόν πουκάμισά μου 
Πλύναν τά μιά, πλύναν τά δυό, σοίς τρεις τά έβαρέθαν» 
«Πάρε ξένε μ’ τά ροΰχα σου, τά δυόν πουκάμισά σου» 
Παίρνει ξένος τά ρούχα του, τά δυόν πουκάμισά του 
καί τά παραπονέματα, σ’ τού μαντηλιού τήν άκρη 
Έπήρε τό δρομί-δρομί, τ’ ώριον τό μονοπάτι 
τό μονοπάτι τού ’βγάλε, στο σταυροδρόμι απάνω 
«Καλή μερά σου λυ(γ)ερή», «Καλώς τό παλικάρι»
«Άχ! μαύρα φορείς, μαύρα πατεις, καί μαύρα συντυχαίνεις» 
«"Αχ! έχω (ν)υιό στην ξενιτειά, λείπει τριάντα χρόνια 
"Αλλοι μέ λένε πέθανε, κι άλλοι μέ λένε χάθε 
Κι άλλοι μέ λέν παντρεύτηκε, κι άλλην καλήν έπήρε»
«Μάνα μ’, εγώ είμ’ ό γιόκας σου, έγώ καί τό παιδί σου» 
Φιλέματα, άγκαλιάσματα, στά σπίτι της τον πάγει 
«Δούλες μου, άπλώστε τά χαλιά, φέρετε παξουμάδι 
Φερειτε τό καλό κρασί, νά πιει τό παλικάρι 
Ήρτε κι ό αγαπημένος μου, ήρτε καί ô χρυσός μου».

παρμαννάδες: παραμάννες - ώριον: ώραιο - φερήτε: φέρτε.

Σχόλιο
Τραγούδι τής ξενιτιάς, έπιτραπέζιο.
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6. ΚΟΡΑΣ ΙΟΝ ΕΤΡΑΒΩΔΑΝΕ 
(Κώστας Γεωργιάδης, 1982)
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6. ΚΟΡΑΣ ΙΟΝ ΕΤΡΑΒΩΔΑΝΕ

Κοράσιον έτραβώδανε σής Τρίχας τό γεφύρι 
καί τό γεφύρι τρόμαξε κι ό ποταμός έστάθε 
κι όσα καράβι’ αρμένιζαν άπ’ άρμενα έστάθαν 
Κ’ ένα καράβι Κρητικό γυρίζει τρογυρίζει 
-'Άβις, κόρη μ’, τήν τραβωδιά κι άς δράμουν τα καράβια 
-Έγώ κι αν έτραβώδησα, από καρδιάς δέν είναι 
μάνναν καί κύρην έχασα κ’ εννέα ’δελφούς στραδιώτας 
καί πεθερό καί πεθερά καί δώδεκ’ άντραδέρφους 
κι άντρα έχω σήν άρρωστιά τώρα καί δέκα χρόνους 
λαγού τυρί με ζήτηξε κι άσπρης λαφίνας γάλα 
"Ωστο ν’ ανέβω σό βουνό, νά κατεβώ σούς κάμπους 
άντρας μου έξαρρώστησε κι άλλην καλήν έπήρε 
Θέλω νά τόν καταραστώ καί πάλι τόν λυπούμαι 
καί πάλ’ άς τόν καταραστώ καί πάλι άς τόν βρίσω 
’Από ψηλά νά κρεμμιστεΐ, σά χαμηλά νά πέσει 
σάν τό γυαλί νά ραγιστεί, σάν τό κερί νά λειώσει 
εννιά γιατροί νά τόν γιατροΰν, δώδεκα μαθητάδια 
καί δεκαχτώ γραμματικοί νά γράφουν τοίς γιαράδοι 
καί νά περνώ καί ’γώ ’π’ εκεί νά δίνω καλημέρα 
-Καλή μέρα σας, κύρ γιατροί, καλώς τό πολεμάτε 
άς κόφτουν τά ξουράφια σας, κρέατα μή λυπάστε 
’Έχω πανί ψιλό πανί σαράντα πέντε πήχες 
σούς ουρανούς τό διάστηκα, σούς άστρους τό μαζεύω 
τοίς πέντε δίνω γιά ξαντό καί για πανί τοίς δέκα 
τοίς άλλες τοίς επίλοιπες φιτίλια σοίς γιαράδοι

Τοίς δίνω σάβανό του.

άβις: άσε, άφησε.

Σχόλιο
Τραγούδι επιτραπέζιο.
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7. ΟΝΤΑΣ ΗΜΟΥΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ 
(Κ. Νησίδης, 1989)



Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΗΣ 365

7. ΟΝΤΑΣ ΗΜΟΥΝ ΠΑΑΛΗΚΑΡΙ

Όντας ήμουν παλικάρι δώδεκα χρονοΰ 
ήταν καί τ’ άλογό μου τέσσερου χρονοϋ. 
Γενίτσαροι μέ πιάσαν για τον πόλεμο 
για να μάθω τό τοξάρι καί τόν πόλεμο 
Ούτε τό τοξάρ’ έμαθα κι ούτε πόλεμο 
μόν’ έμαθα λεβεντιά καί λεβεντιακά 
Σ’ όλους σούς κάστρους πήγα, όλους γύρισα 
σάν τής Όργιας τό κάστρο κάστρο δεν είδα 
Τριγύρω γύρω πύργος μαρμαρόχτιστος 
μέ σιδερένιες πόρτες, μ’ αργυρά κλειδιά 
Ένα μικρό τουρκάκι ρωμιογύριστο 
πάει σόν βασιλέα, πήγε νά κριθεΐ 
-’Αφέντη βασιλέα καί πολύχρονε 
χάρισμα νά μέ δώσης γιά τόν κόπο μου 
γιά νά σέ παραδώσω τόν κάστρο τής Όργιας 
-Χίλια τό χάρισμά σου, μύρια τά ρούχα σου 
Βάλλει κακά σόν νοΰ του τό τουρκόπουλλο 
βάλλει μαξιλαράκι σήν κοιλίτσα του 
γυρίζει τριγυρίζει σόν πύργο γιά νά μπή 
γυρίζει τριγυρίζει καί μοιριολογεΐ 
-Άνοιξε, κόρη μ’, πόρτα, πόρτα τής Όργιας 
-Έσύ είσαι τουρκάκι ρωμιογύριστο 
-Άν είμαι έγώ τουρκάκι ρωμιογύριστο 
τό έχω σήν κοιλιά μου πέτρα νά κοπή 
Τότε πιστεύ’ ή κόρη καί πάει άνοίγει τον 
Όστου ν’ άνοιξη πόρτα, χίλοι μπήκανε 
κι ώστου νά καλανοίξη, μύριοι μπήκανε 
Ή κόρη άπ’ τόν φόβο έπαΐλτισε 
σε παλληκαριών άγκάλες έπαράδωσε.

έπαΐλτισε: έμπαΐλντισε - ρωμιογύριστος: Ρωμιός πού άλλαξοπίστησε.

Σχόλιο
Τραγούδι επιτραπέζιο.
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8. ΕΝΑ ΒΡΑΔΟ ΒΡΑΔΟΥΤΣΙΚΟ 
(Κώστας Γεωργιάδης / Γιώργος Καμπουργιανίδης, 1982)
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8. ΕΝΑ ΒΡΑΑΟ ΒΡΑΑΟΥΤΣΙΚΟ

"Ενα βράδο βραδούτσικο, ένα Σαββάτο βράδο
μέ κερνάνε ό αφέντης μου να μέ γλυκοκοιμίσει
καί ’γώ δυο τον έκέρασα, κοιμήθε κι άπατός του
Έφόρεσα τα ρούχα του κ’ έζώστα τ’ άρματά του
ανέβηκα ’ς σόν μαύρο του σής άγαπά πηγαίνω
ανάθεμα κι αν ήξερα στράτες καί μονοπάτια
Ό μαύρος του μέ έβγαλε σής άγαπά σοίς πόρτες
Βρίσκω τοίς πόρτες σφαλιχτές καί τά κλειδιά συρμένα
Σάν μ’ είδε κ’ ή καλίτσα του, τήν σκάλα κατεβαίνει
γυαλί βαστά σό χέρι της, ποτήρι νά κεράσει
κι όσα ποτήρια μέ κερνά τόσα λόγια μέ λέει
-Εψές πού ’σουν, άφέντη μου, προψές πού ’σουν, καλέ μου;
-Εψές ήμουν σής μάννας μου, προψές σής άδελφής μου
κι άπόψε μετά σένανε νά γλυκοκερναστοΰμε
-Σάν πρώτα ’κ’ εΐσ’, άφέντη μου, σάν πρώτα, τσελεπή μου
-Μωρή σκύλλα, μώρ’ άνομη, μωρή καταραμένη
αυτά τά λές έπίσω μου, τά λές κι άπεμπροστά μου;
"Εβγαλε τό μαχαίρι του άπ’ άργυρό φεκάρι
τήν κεφαλή της έκοψε, σάν μήλο πέφτει κάτω
καί σό ταψί τήν έβαλε, σόν κύρη της τήν πάει
-Γιά ξύπνα ξύπν’ άφέντη μου, για ξύπνα, τσελεπή μου
-’Άβις με, άβις, λυγερή, κακ’ όνειρο πού βλέπω
-Γιά ξύπνα ξύπν’ άφέντη μου, εγώ νά τό ξηγήσω
-Είδα πράσα καί σέλινα καί ποταμός καί χώρα
-Ή πράσα είν’ ή πίκρα σου, τό σέλινο χολή σου
ό ποταμός τό δάκρυ σου κ’ ή χώρα χωρισμός σου
-Άς μή έκανες λυγερή αυτήν τήν άδικία
κυρά ήταν σ’ έμένανε, σκλαβάκι σά παιδιά σου.

’κ’: δέν - άβις: άσε, άφησε.

Σχόλιο
Τραγούδι επιτραπέζιο. Στό ξεκίνημα τού τραγουδιού προτάσσεται μιά εξάμε
τρη εισαγωγή πού συμπίπτει μελωδικά μέ τή φράση τού καταληκτικού εξάμε
τρου (μέ κέρνανε...). Οί επόμενες στροφές συνεχίζουν χωρίς προεισαγωγές.
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9. ΚΑΡΑΒΙ ΕΝΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 
(Γιώργος Καμπουργιανίδης, 1982)
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9. ΚΑΡΑΒ’ ΕΝΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ

Καράβ’ ενι τό σπίτι μου, θάλασσα ή αυλή μου 
καί του βοριά τα κύματα είν’ οί παρηγοριές μου 
Ξενούτσικος ψυχομαχεί σου καραβιού σήν πρύμη 
μάννα δέν έχει να τον κλαίει, κύρη νά τον λυπάται 
ούτ’ αδελφό ούτ’ άδελφή ούτε κανείν σόν κόσμο 
Τον κλαίει ή νύχτα κ’ ή αυγή, τ’ άστρί μέ τό φεγγάρι 
τον λέει ό καπιτάνιος του, τον λέει ό γιαζιτζής του 
-Σήκου, ξένε μου, κάθησε καί πιάσε τό τιμόνι 
νά κουμαντάρεις τόν καιρό νά πιάσουμε λιμιώνα 
-Έγώ σάς λέω δέν πορώ καί σείς μέ λέτε σήκου! 
Πιασεΐτε με νά σηκωθώ, βαλεΐτε με νά κάτσω 
φερειτε με τήν χάρτα μου τήν αργυρή πουσούλα 
νά κουμαντάρω τόν καιρό νά πιάσουμε λιμιώνα 
Θωρεις κι αύτόνα τόν βουνό τόν άσπροχιονισμένο; 
Εκεί νά πά’ ν’ άράξουμε, νά πιάσουμε λιμιώνα 
Ζερβά ρίξε τό σίδερο, δεξιά τό παλαμάρι 
στείλε τόν μούτσο σό νερό, τόν μάγερα σά ξύλα 
στείλε τά κεμιτζόπουλα ν’ άνοίξουνε τό μνήμα μ’ 
εκεί σή θάλασσα κοντά έκει σό μοναστήρι 
ν’ ακούω θάλασσας φωνή, κεμιτζιδούν λαλία 
Κι απάνω σό κεφάλι μου φυτέψετε μιά ’λαία 
καί σής ελαίας σό κλωνί κρεμάστε μιά καντήλα 
όταν περνά ό κύρης μου, λάδι νά τήν γεμώνει 
κι’ όντις περνά ή καλίτσα μου ν’ άνάφτει τό φιτίλι.

γιαγιτζής: γραφιάς - πουσούλα: πυξίδα - κεμιτζιδούν: γεμιτζήδων (ναυτόπου
λων).

Σχόλιο
Τραγούδι μάλλον επιτραπέζιο.

24
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10. ΝΥΧΤΑ ΤΟ
(Κώστας Γεωργιάδης / Γιώργος Καμπουργιανίδης, 1982)
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10. ΝΥΧΤΑ ’ΤΟ

Νύχτα ’το, νύχτα ’το, νύχτα ’το, ποιος μάς είδε
το βράδυ πού (τή νύχτα όταν) σε φίλησα (διαβόλου κόρη μάτια)
είδε μας, είδε μας, είδε μας τό φεγγάρι
μάς εΐδεν άστρος κι αύγερ’νός (διαβόλου κόρη μάτια).

5 Ό ήλιος βαρυανέκλινε, τήν θάλασσα τό είπε,
ή θάλασσα είς τά κουπιά καί τα κουπιά τόν ναύτη 
κι ό ναύτης τό τραβώδανε σου καραβιού σήν πρύμνη.

- Κόκκινα χείλη φίλησα κ’ έβάφαν τά δικά μου 
άσπρο μαντήλι τά ’συρα κ’ έβάφεν τό μαντήλι

10 σέ ριόν ποτάμι τό ’πλυνα κ’ έβάφεν τό ποτάμι 
κατέβ’ άϊτός νά πιει νερό κ’ έβάφεν τό φτερό του 
έβγήκε καί έφώναξε όλην τήν Ρωμανία 
σήν δύση, σήν ανατολή καί σήν Καραμανία.

- Ποιος έχ’ άσήμι άδολο καί μάλαγμα καθάρειο 
15 καί κροσιακό κατόλικο νά βάψω τό φτερό μου;

Βασιλοπούλλα τ’ άκουσε άπό ψηλό παλάτι.
- Έχω ασήμι άδολο καί μάλαγμα καθάρειο,

καί κροσιακό κατόλικο να βάψεις τό φτερό σου.

ριόν: ωραίο.

Σχόλιο
Τραγούδι πιθανόν χορευτικό.
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11. ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ 
(Γιώργος Καμπουργιανίδης, 1989)

J-110

Επωδός

- —9 · J" ■ ·
Το κά-τερ - γο το κά-τερ-γο, ας το πω να μην το πω, πι

V-1 —LULJ J J-- *— • . ·
li· J J ·-- 1 o J

κά - πα λάμ - δα γιώ - τα, ήλ - θε η Πα - να - γιώ - τα, πι

Στροφή

μά - τια. 2.Εί - δε μας εί δε μας...
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11. ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ

Σχόλιο
"Ιδιο κείμενο μέ το προηγούμενο (άρ. 10), αλλά μέ επωδό καί διαφορετική 
μελωδία. Ή επωδός έδώ ξανατραγουδήθηκε μετά τον έβδομο καί ένατο στί
χο. Ή συνέχεια τού κειμένου μετά τό δωδέκατο στίχο ειπώθηκε μιλητά.
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12. ΕΓΩ ’MAI ΞΕΝΟΣ ΚΙ ΟΡΦΑΝΟΣ 
(Γιώργος Καμπουργιανίδης, 1989)

J-110

ns

1 1 ΙΓΓ '·'
Ε - γώ ’μαιξέ-νος κιορ-φα- νός, και πορ-πα-τού-σα μο-να - χός,
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την α-γά... την α-γά-πη μου γυ-ρεύ-ω, και το σπί... και το σπί-τιτης δεν ξέ-ρω.

12. ΕΓΩ ’MAI ΞΕΝΟΣ ΚΙ ΟΡΦΑΝΟΣ

Έγώ ’μαι ξένος κι ορφανός 
Καί πορπατούσα μοναχός 
Τήν αγάπη μου γυρεύω 
Καί τό σπίτι της δέν ξέρω

Έπηρα τό δρομί δρομί 
Μαργιολεμένο μου κορμί 
Τ’ ώριόν τό μονοπάτι 
Βάσανα πόχ’ ή άγάπη

Τό μονοπάτι μ’ έβγαλε 
Κι άγάπη της με τρέλανε 
Σής άγαπώ τοίς πόρτες 
Μαθεμένος κι άπού πρώτες

Ηύρα τοίς πόρτες σφαλιχτές 
Κλάψητε μάκια σάν βροχές 
Καί τά κλειδιά παρμένα 
Κλάψετε μάκια μ’ καημένα

Κόρ’ αν κοιμάσαι ξύπνησε 
Κ’ έμέν τόν ξένο μίλησε
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Κι αν είσαι ξύπνος λάλει 
Κιτρολεμονιάς κλωνάρι

Κι αν είσαι μέ το μάγουλο 
Μαέσιο τριαντάφυλλο 
Ύγειά σου καί χαρά σου 
Πάλ’ εγώ σήν αγκαλιά σου

Σήν ξενιτειά θέ νά διαβώ 
Πες με τί νά σέ στείλω 
Άργυρό χρυσό μου μήλο

Μήλ’ άν σέ στείλω σέπεται 
Κυδώνι μαρασκάται 
Ή αγάπη συλλογάται:

-Τά φύλλα μαράΐζονται 
Καί τ’ άστρι κομποδέται 
-Κόρη ερκουμαι την Πέφτη

Κι άν θέλεις την Παρασκευή 
Μαΐλ όλτούμ πίρ κιουζελέ 
Κι άν θέλεις τό Σαββάτο 
Πάει ό νους μ’ άπάνω κάτω

Κι άν θέλεις τήν Κυριεκή 
Γαρούφαλό μου κιούλ κιουλί 
Άν θέλεις τή Δευτέρα 
Πλουμιστή μου περιστέρα

Άν θέλεις Τριτονήμερα 
Σκλάβος είμαι σά σίδερα 
Κι άν θέλεις τήν Τετάρτη 
Σ’ είσ’ ή πρώτη μου αγάπη

μάκια: μάτια - Μαέσιο: Μαγιάτικο - μαρασκάται: μαραίνεται - μαράΐζονται: 
μαραίνονται - κομποδέται: σφίγγεται - μαΐλ όλτούμ πίρ κιουζελέ (τουρκ.): ερω
τεύτηκα μια όμορφη - κιούλ κουλί (τουρκ.): τριανταφυλλιάς τριαντάφυλλο.

Σχόλιο
Τραγούδι χορευτικό στά βήματα τού Συρτοΰ ή τού Χασάπικου.
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13. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΤΕΤΖΗ 
(Γιώργος Καμπουργιανίδης, 1931)
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13. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΤΕΤΖΗ (Ίνέπολις) 
’Οργανικό

Σχόλιο
Ό χορός αυτός είναι τό έργο κάποιου Πίτετζη, δημοφιλούς λυράρη. "Οσοι 
τον ήξεραν διηγούνται ότι ήταν πολύ φτωχός άλλα εξαιρετικά κεφάτος καί 
εύθυμος. Πέθανε πριν τό 1922. Επαγγελλόταν τον ψαρά καί τον αχθοφόρο. 
Ό χορός αυτός ήχογραφήθηκε ενώ παράλληλα χόρευαν πιασμένες από τούς 
ώμους οί παριστάμενες γυναίκες άπ’ τήν Ίνέπολη, των όποιων άκούγονται 
στό δίσκο οί πατημασιές κι οί ομιλίες. Στην εκτέλεση τού 1931 πού ύπερτε- 
ρεί τής μεταγενέστερης προστέθηκε ή νεότερη κατάληξη, καθώς όταν ήρθε ή 
ώρα της τότε, κόπηκε λόγω έλλειψης χρόνου καί χώρου.
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14. ΓΙΑΡ ΓΙΑΡ
(Γιώργος Καμπουργιανίδης, 1982)
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